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Antwoordmodel les 03 Lezen en luisteren – Wat je leest ben je zelf deel 2 
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Les 03 Lezen en luisteren – Wat je leest ben je zelf deel 2 
 
Opdracht 2: Vul het schema in, klassikaal 
 
a) Eigen antwoord 
b) Eigen antwoord 
c) Eigen antwoord 
d) Manieren om te oefenen, voorbeelden: 
 

Nieuwsbericht Via de NOS app, iedere ochtend even het 
nieuws lezen. 

In de trein de Metro lezen. 

Lezen vanaf een scherm Afwisselen met het lezen vanaf je telefoon en 
je laptop of computer. Speel ook met 
helderheid van je scherm, niet teveel blauw 
licht en kijk of je lettergroottes kunt aanpassen. 

Lezen vanaf echt papier Een echt tijdschrift kopen, oefenen met lezen. 
Wissel bewust af tussen lezen op je telefoon en 
lezen op papier, dit is echt beter voor je ogen 
en je leesvaardigheid. 

Ondertiteling Kijk Nederlandstalige films met ondertiteling. 
Dit helpt met het lezen van moeilijke woorden 
en het oefenen van uitspraak. 

Vraag- en antwoordopdrachten van een les Lees opdrachten voor school in een rustig 
tempo. Niet te snel of gehaast willen werken, 
dit kost uiteindelijk zelfs meer tijd.  

Kijk ook altijd even naar de vraag ervoor, waar 
ging de vorige vraag over. Dat kan soms helpen. 

Gebruik Google (of een andere app) om 
moeilijke woorden op te zoeken, dit kan je 
helpen om je woordenschat te vergroten. 

Kleine letters Probeer het scherm te vergroten (van je 
telefoon of je laptop).  

Lees teksten met kleine letters altijd met meer 
aandacht en rust, dit levert je uiteindelijk meer 
tijd op omdat je dan niet steeds opnieuw hoeft 
te lezen. 

Als de zinnen dicht op elkaar staan Probeer het scherm te vergroten (van je 
telefoon of je laptop).  



Kijk of je het overzicht van de tekst wel goed 
ziet, en je dus per alinea door de tekst heen 
kunt gaan. Stap voor stap, alinea voor alinea. 

Gebruik eventueel je vingers als aanwijshulp. 

Als ik het onderwerp niet leuk vind Probeer je in te leven in het onderwerp en ga 
niet steeds denken ‘wat een saai onderwerp’.  

Probeer te bedenken dat jij dit onderwerp niet 
leuk hoeft te vinden om het tóch goed te 
kunnen begrijpen. 

 

 

DEEL 2: Zelfstandig 

 

Opdracht 3: Wat voor lezer ben jij? 

a) Schema eigen antwoorden. 

 

 

Opdracht 4: Dit moet je echt lezen! 

a) Jij zou (titel boek)……………………………… echt eens moeten lezen, omdat 

b) Jij zou (titel boek)……………………………… echt eens moeten lezen, omdat 

 

Let op dat studenten inhoudelijke argumenten gebruiken en niet alleen maar ‘omdat het een 

leuk boek is’. 

 

Opdracht 5: Arjen Lubach in de krant 

b)  

1. Meerdere antwoorden mogelijk: 

Er is een leescrisis in Nederland, omdat … 

…de leesvaardigheid achteruit gaat. 

…veel jongeren niet meer echt kunnen lezen. 

…jongeren in Nederland veel slechter lezen dan in andere landen. 

 

2. Eigen antwoord, zorg dat de student een inhoudelijk logisch argument gebruikt. 

 

3. Eigen antwoord. 

 

 

 

 



 

Opdracht 6: Even appen met Lubach… 

 

Eigen antwoord. 

 

Student moet erop worden geattendeerd dat correct gebruik van hoofdletters en leestekens 

een voorwaarde is om deze opdracht goed af te ronden. Het is een formeel (netjes) 

WhatsApp-gesprek met een onbekend persoon, en niet met een ‘maat’ of vriend. 

 


